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U S N E S E N Í 
 

49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 5. 2017 od 16:30 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Karel Turek, 
Ladislav Boháč. 

Omluveni: Jaromír Dvořák, 
87/2017 

Program jednání 49. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem obce 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Zprávy starosty 
6) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   

88/2017  
Kupní smlouva  -  prodej části p. p. č. …….. v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.  Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku p. č. …….., dle geometrického    
     oddělovacího plánu č. 785-23/2017 označené jako p.p…………  v k. ú. Velké Březno, 
     za cenu 6.779,- Kč 
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu prodeje zastupitelstvu k projednání.                                T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel        0 

89/2017 
Záměr prodeje pozemku č. …………… v k. ú. Vítov u Velkého Března 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    schválit záměr prodeje pozemku p. č. ………… o výměře 1055 m2 v k. ú. Vítov u Velkého    
    Března 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje zastupitelstvu k projednání.                                T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0   
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90/2017 
Pronájem p. p. č. …………….. v k. ú. Velké Březno 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. …………. o výměře 1375 m2 v k. ú. Valtířov nad  
    Labem, účel nájmu – zahrada, na dobu neurčitou. 
    za cenu -  1 Kč/m2/rok. 
    Nájemce: 
    ………………………………………………………………………….. 
II. Ukládá  
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T:  31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel         0 

91/2017 
Záměr pronájmu p. p. č. ……… v k. ú. Valtířov nad Labem 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.  Schvaluje 
    záměr pronájmu p.p.č. ………. o výměře 50 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
II. Ukládá  
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
    zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T:  19. 5.2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

92/2017 
Dohoda o ukončení Smlouvy o údržbě pozemků - ………………. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření dohody o ukončení Smlouvy o údržbě pozemků s uzavřené s panem ………………  
    …………… ke dni 15. 5. 2017. 
II. Ukládá  
   Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
   zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o údržbě pozemků.                         T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0  

93/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - inženýrské sítě – kanalizační 

přípojka na p.p.č. …… v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březo projednala předloženou žádost a 
I.   Schvaluje 
     uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. …….  
     v k. ú. Velké Březno, za cenu 1000 Kč + DPH. 
     Oprávněný:  
     ……………………………………………………………………………………… 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.                     T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti    0  hlasů zdržel       0 
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94/2017  
Vyhodnocení hospodaření  - závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno 
    I.  Schválit: 

1. Účetní závěrku obce Velké Březno za rok 2016. 
2. Výsledek hospodaření obce Velké Březno za rok 2016 ve výši 8.262.185,44 Kč. 
3. Zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 8.262.185,44 Kč jako nerozdělený zisk. 
4. Závěrečný účet obce Velké Březno za rok 2016. 

    II.    Vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Velké Březno v roce 2016 bez     
            výhrad. 
    III. Zmocnit pro hospodářský rok 2017: 
      1. Hanu Fuchsovou, vedoucí FÚ OÚ, 

A) K provádění úprav v rozpisu rozpočtu, které umožní zajištění souladu schváleného 
rozpočtu, případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů 
rozpočtu obce dle rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků na 
jednotlivých položkách v rámci paragrafu, přičemž celkový finanční objem stanovený 
rozpočtem pro daný paragraf zůstává beze změny. 

B) K provádění rozpočtových změn, které umožní zajištění souladu schváleného rozpočtu, 
případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů rozpočtu 
obce dle rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků mezi 
jednotlivými paragrafy, v maximálním objemu 100.000,- Kč (slovy: 
stotisíckorunčeských) v každém paragrafu za rozpočtový rok. 

C) Tyto rozpočtové změny nesmí změnit celkovou výši příjmů a výdajů schváleného, 
případně upraveného rozpočtu. 

      2. Radu obce Velké Březno, 
A) K provádění rozpočtových změn, které umožní zajištění souladu schváleného rozpočtu, 

případně upraveného rozpočtu, se skutečným charakterem příjmů a výdajů rozpočtu 
obce dle rozpočtové skladby, a to úpravou výše finančních prostředků mezi 
jednotlivými paragrafy, v maximálním objemu 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíckorunčeských) v každém paragrafu za rozpočtový rok. Tyto rozpočtové 
změny nesmí změnit celkovou výši příjmů a výdajů schváleného, případně upraveného 
rozpočtu. 

B) K provádění rozpočtových změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpo-
kládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 500 tis. Kč za každou položku schvále-
ného rozpočtu, za účelem zajištění nezbytných výdajů obce, které nemohou být z ča-
sových důvodů schvalovány zastupitelstvem obce. Tyto rozpočtové změny nesmí zvý-
šit rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce.  

C) O změně schváleného rozpočtu provedené radou obce bude zastupitelstvo obce 
informováno na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením závěrečného účtu zastupitelstvu k projednání.                             T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 
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95/2017 
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
    schválit rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění předloženého návrhu. 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením rozpočtového opatření zastupitelstvu k projednání.                     T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel       0 

96/2017 
Uzavření dodatku č. 1 Dohody o uznání dluhu a jeho úhrady ve splátkách 

Rada obce Velké Březno projednala předložené žádosti a  
I.   Schvaluje 
     uzavření Dodatku č. k Dohodě o uznání dluhu a o splacení dluhu ze dne 19. 10. 2016.   
     Dlužná částka za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. …, v domě ………………….,   
     …………….. činí 22.174,- Kč (slovy:Dvacetdvatisícejednostosedmdesátčtyřikorunyčeské)   
     bude hrazena v měsíčních splátkách 1.250,- Kč (slovy: Jedentisícdvěstěpadesátkorun- 
     českých), a to počínaje měsícem červnem 2017 s žadatelem panem …………………, nar.  
     ……………………………………………………………………………………………….  
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření Dodatku č. 1.                                                                        T: 30. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 

97/2017 
Návrh na uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách  

Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
      uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 6.423,- Kč (slovy: Šesttisícčtyřistadvacettři- 
      korunčeských) v měsíčních splátkách 400,- Kč (slovy: Čtyřistakorunčeských) s  žadatelem  
      paní ……………………………………………………….., ve znění uvedeném v příloze  
      důvodové zprávy. 
II. Ukládá 
     Ing. Janě Lípové, vedoucímu úseku VAK, 
     zabezpečit uzavření dohody o splátkách dluhu.                                                T: 31. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0 

98/2017  
Návrh na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo - zpracování PD k územnímu řízení, 
vyřízení rozhodnutí o umístění stavby, PD ke stavebnímu povolení, vyřízení stavebního 
povolení akce: „Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno“ 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.  Schvaluje 
    uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené za účelem zpracování projektové doku- 
    mentace stavby „ Školní jídelna a kuchyně, Velké Březno“ ke stavebnímu povolení,  
    včetně vyřízení stavebního povolení za cenu 30.000,- Kč vč. DPH. 
    Práce na dokumentaci budou provedeny do 12. 5. 2017. 
    Zhotovitel: 
    atelier AVN s.r.o., IČ: 28700601, se sídlem Božetěchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem.  
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II.Ukládá 
    Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
    v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení, zabezpečit uzavření Dodatku č. 3. 
                                                                                                                               T:  12. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti   0  hlasů zdržel       0 

99/2017 
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 oproti kalkulaci 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      informaci o porovnání cen vodného a stočného oproti kalkulaci k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                                             T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

100/2017 
Zpráva o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce v roce 2016 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a tuto 
I.   Bere na vědomí 
II.  Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno 
      zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce přijatých v roce 2016 k projednání. 
III. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      předložením zprávy zastupitelstvu k projednání.                                             T: 24. 5. 2017 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel      0    

101/2017 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace 51c Nad 

Nádražím a 50c Na Vyhlídce“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace 51c Nad  
      Nádražím a 50c Na Vyhlídce“, ve znění předloženého návrhu. 
II.  Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit zadání této VZ na profilu zadavatele www. vhodne-uverejnení.cz                                                                     
                                                                                                                               T:  15. 5. 2017 
III.  Ustavuje 
       Komisi pro otevírání nabídek a Hodnotící komisi ve složení:  
       Mgr. Michal Kulhánek 
       Mgr. Ing. Michal Šidák 
       pan Jaromír Dvořák                  
       Ing. Jan Fiala 
       pan Miroslav Šesták 
       náhradník Ing. Jiří Pavliš 
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IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce. 
      doplňováním členů komise dle aktuální potřeby.  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel    0 

102/2017 
Vyhodnocení „Zimní údržby komunikací“ 

Rada obce Velké Březno projednala zprávu o průběhu zimní údržby komunikací v období – 
1istopad 2016 až únor 2017 a tuto 
I. Bere na vědomí  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

103/2017 
Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve sportovních 

organizacích činných na území obce Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit Zásady pro poskytnutí příspěvku na podporu práce s dětmi a mládeží ve  
     sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno takto: 
      a) příspěvek bude poskytnut sportovním organizacím činným v obci Velké Březno na  
          základě počtu doručených žádostí. 
      b) příspěvek bude využit k podpoře práce s dětmi a mládeží, zejména: 

• nákup sportovního oblečení a obuvi, 
• nákup sportovních potřeb a pomůcek, 
• nákup cen, diplomů, pohárů apod. pro vítěze dětských a mládežnických soutěží, 
• úhrada nákladů za dopravu dětí a mládeže za účelem účasti na soutěžích, 

soustředění a tréninku. 
• úhrada nákladů za ubytování a stravování dětí a mládeže při soutěžích nebo 

soustředění. 
      c) výše příspěvku bude stanovena každoročně dle finančního objemu vyčleněného  
          k tomuto účelu v rozpočtu obce na daný hospodářský rok a bude stanovena jako podíl  
          částky schválené rozpočtem a počtu doručených žádosti. 
      d) celkovou výši příspěvku pro jednotlivé sportovní organizace stanoví Finanční výbor  
           zastupitelstva obce nejpozději do 31.5. Na základě usnesení FV uzavře starosta obce  
           smlouvu o poskytnutí dotace a obecní úřad převede příslušnou částku na účet sportovní  
           organizace. 
      e) kontrolou dodržení podmínek pro poskytnutí a použití příspěvku na podporu práce  
          s dětmi a mládeží ve sportovních organizacích činných na území obce Velké Březno je  
          pověřen Finanční výbor Zastupitelstva obce Velké Březno.  
II.  Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu, 
      předložením návrhu Zásad zastupitelstvu obce k projednání.                          T: 24. 5. 2017  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel       0 

 
 
Mgr. Michal Kulhánek                                                         Ing. Mgr. Michal Šidák                     
          starosta obce                                                                                 místostarosta obce  
     


